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Вступ. Екологічна й будівельна безпека є однією з актуальних проблем 

сьогодення [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], 

[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]. При новому будівництві, реконструкції 

старої забудови, інтенсивному освоєнні підземного простору техногенне 

навантаження на довкілля збільшується у багато разів, відповідно докорінно 

змінюються природні умови. Порушується природний режим ґрунтових вод 

(рівневий, температурний і гідрогеохімічний), що часто приводить до 

виникнення або активізації негативних інженерно-геологічних процесів та 

виникненню надзвичайних ситуацій. Економічний збиток від прояву 

небезпечних процесів в сфері екологізації будівництва величезний. Такі 

обставини є результатом тривалого ігнорування взаємозалежних питань 

екологічного обґрунтування будівельної діяльності у сучасних умовах. 

1. Екологічний менеджмент. Пошук нових шляхів розв'язання проблем 

екологічного характеру змусив звернутися до розробки систем екологічного 

менеджменту. 

Екологічний менеджмент - система управління довкіллям (система 

екологічного менеджменту) - частина загальної системи управління, що 

включає організаційну структуру, діяльність із планування, обов'язки, 

відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для розробки, 

здійснення й аналізу екологічної політики. 

Завдання екологічного менеджменту: налагодження екологічно безпечних 

виробничих процесів (таких, що передбачають відсутність забруднювальних 

речовин, ефективність ресурсоспоживання, низькі показники енергоємності 

тощо); забезпечення екологічного сумісництва всіх підрозділів підприємства; 

досягнення оптимальних еколого-економічних співвідношень (мінімальна 



собівартість чи максимальний обсяг випуску продукції за найменших збитків 

для навколишнього середовища); попередження негативної антропогенної дії 

на природу в процесі виробництва, споживання чи утилізації продукції, яка 

виготовляється; перетворення екологічних обмежень на нові можливості 

зростання виробничої діяльності (утилізація відходів, упровадження 

маловідходних технологій тощо); оновлення продукції відповідно до соціальної 

відповідальності перед споживачами та створення привабливого іміджу; 

створення "зеленого" іміджу в очах громадськості (вибір постачальників з 

урахуванням їхнього ставлення до навколишнього середовища, 

передбачуваність щодо ресурсів, які постачаються та ін.); стимулювання 

природоохоронних ініціатив, що вивільняють додаткові фінансові засоби 

внаслідок зниження витрат (за рахунок зменшення обсягів споживання енергії, 

природних ресурсів, ліквідації відходів) та зростання доходів (за рахунок 

продажу поліпшених чи дорожчих "зелених" товарів та створення принципово 

нової продукції) [18], [19], [20], [21], [22], [23]. 

Основу методів екологічного менеджменту становлять: екологічний баланс, 

екологічний моніторинг, екологічний облік та екологічний аудит. 

2. Екологічний моніторинг будівельної галузі 

Об’єктом екологічного моніторингу під час здійснення будівельних робіт 

можуть стати складні екосистеми, які знаходяться під дією факторів 

навантаження будівельним комплексом України [8]. 

Екологічний моніторинг у сфері будівництва повинен вирішувати ряд 

складних комплексних задач: аналізувати, оцінювати та прогнозувати 

екологічні загрози й ризики, що породжуються діяльністю будівельних 

підприємств; прогнозувати навантаження на природні екологічні системи, які 

призводять до порушення зв’язків і саморегуляції в цих системах; підтримувати 

інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень під 

час проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт щодо охорони 

довкілля, здоров’я населення. 



Враховуючи це, екологічний моніторинг є складною системою, яка 

включає сигнальний, цільовий, комплексний та стратегічний моніторинг 

території, де здійснюються будівельні роботи та будуть проживати мешканці 

збудованого житла.  

Якщо сигнальний екологічний моніторинг покликаний виявити 

необхідність проведення детальних спостережень екосистеми будівельного 

майданчику, то метою й задачами, які вирішуються цільовим моніторингом, є 

забезпечення спостереження за окремим будівельним об’єктом. Окрім того, 

необхідно здійснювати комплексний моніторинг території під забудову, що 

контролюється. 

Окрім перерахованих традиційних видів екологічного моніторингу, у сфері 

будівництва необхідно запровадити стратегічний моніторинг, задачею якого є 

оцінка та прогнозування потенційних небезпек для навколишнього середовища, 

здоров’я та життя населення. Тоді як найбільш оперативним є сигнальний 

моніторинг.  

3. Екологічний аудит будівництва. Кожен із видів моніторингу повинен 

плануватися та мати чітко визначену структуру. Вбачаємо, що на сьогодні вже 

варто переходити від екологічного моніторингу до екологічного аудиту 

будівництва. 

Екологічний аудит – це документально оформлений систематичний процес 

перевірки, який включає збирання та об’єктивне оцінювання доказів аудиту для 

встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи 

управління навколишнім середовищем та інформації з цих питань критеріям 

аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові» 

[9, с. 232].  

Таким чином, екоаудит – це незалежна перевірка екологічності 

господарської діяльності діючого будівельного підприємства, охорони 

навколишнього середовища з метою її достовірності, повноти, реальності, 

відповідності природоохоронному законодавству, регламентуючим актам і 



вироблення рекомендацій зі зниження фактичних і потенційних екологічних і 

фінансових збитків та екологічних витрат.  

Екологічний аудит здійснює контроль за формуванням екологічних витрат 

за місцем їх виникнення з виявленням відхилень від нормативів, стандартів, 

вимог і планових завдань, які регламентують природокористування, а також 

виявлення екстенсивних та інтенсивних факторів і резервів екологічної 

діяльності підрозділів підприємства. Врешті, екоаудит має на меті встановлення 

достовірності, точності, повноти та об'єктивності екологічного забезпечення 

природоохоронної діяльності на підприємствах і організаціях  відповідно до 

вимог законодавства, нормативно-технічних документів, екологічних критеріїв, 

стандартів і нормативів екологічної безпеки, у результаті негативного впливу 

будівництва на навколишнє середовище і здоров,я населення [9, с. 231-235]. 

Пропонується в систему екологічного аудиту будівництва житла включати 

наступні елементи: збір інформації про об’єкт будівництва, особливості 

екосистеми, де здійснюється будівництво; оцінку потенційних небезпек 

навколишньому середовищу; аналіз зібраної інформації; розрахунок показників 

екологічного стану навколишнього середовища та порівняння їхніх значень з 

екологічно незабрудненим станом; прогнозування показників розвитку 

екологічної ситуації на будівельному майданчику на основі отриманих даних; 

оцінка стану навколишнього середовища після початку будівельних робіт; 

підготовка акту аудиторської перевірки та прийняття відповідних рішень.  

Функціонування описаної системи передбачає отримання інформації про 

стан досліджуваної території з метою оцінки екологічного стану довкілля та 

прийняття рішень щодо його покращення.  

Для забезпечення використання екологічного аудиту під час підготовки 

будівельного майданчику та в подальшому при будівництві житла нами 

розроблено алгоритм екологічного аудиту (рис. 1) [9]. 

У першу чергу (підготовчий етап) для ефективного проведення 

екологічного аудиту при будівництві житла необхідно створити базу даних  [9, 

с. 231]. Сюди варто включити:  результати багаторічних спостережень за 



показниками екологічного стану екосистем (гранично допустимі та фактичні 

концентрації шкідливих речовин у повітрі, воді, ґрунті  та ін.) та їх динамікою;  

результати багаторічних дистанційних спостережень за показниками 

екологічного стану екосистем; математичний апарат первинної обробки даних 

спостережень; методики дешифрування дистанційних матеріалів спостережень;  

методики зіставлення результатів фактичних показників екологічного стану 

екосистем з еталонними даними; картографічний матеріал для аналізу 

отриманих даних та прогнозування екологічного стану досліджуваної території.  

Далі екологічний аудит ґрунтується на оцінці отриманих даних. В 

аналітичному центрі фактичні показники екологічного стану досліджуваної 

території порівнюють з еталонними даними. Якщо фактичні показники 

знаходяться в межах допустимих значень, то роблять висновок про задовільний 

стан екосистем. Якщо ж фактичні показники перевищують допустимі значення, 

то проводять додаткові спостереження для з’ясування джерела забруднення та 

прийняття рішень про покращення стану довкілля.  

Оскільки специфічні взаємозв’язки між будівництвом і його впливом на 

природне середовище породжують певні комплексні екологічні проблеми, 

обумовлені специфічними для конкретних регіонів видами небезпек, то 

управління екологічною безпекою є складним процесом, що базується на 

загальних принципах і значною мірою визначається територіальними 

особливостями. 

Обов’язковим етапом екологічного аудиту при будівництві житла є 

інформування державних організацій про фактичний і прогнозований 

екологічний стан природного середовища, у межах якого здійснюються 

будівельно-монтажні роботи. 

Зауважимо, що нами визначені основні етапи здійснення екологічного 

аудиту, що допоможе знизити екологічні збитки під час будівництва. Додамо, 

що для впровадження в дію такого екологічного аудиту необхідно 

використовувати системи методів аналізу та прогнозування еколого-

економічних збитків, а також здійснювати обґрунтування методики та 



технічних засобів проведення моніторингу. При розробці критеріїв 

екологічного аудиту будівництва потрібно враховувати оптимізацію 

використання (знищення) природних ресурсів у виробничому процесі для 

підвищення його ефективності.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Екологічний аудит будівництва житла 

Отже, класичну формулу вартості виробничого циклу можна адаптувати 

до будівельної галузі, включивши в неї вартість обмежених або рідкісних 

ресурсів (які можуть бути забруднені чи знищенні під час будівництва), 

вартість праці, чинників виробництва, необхідних для ліквідації наслідків 

погіршення середовища проживання, спричинених процесом виробництва 

(будівництва), тобто екологічними витратами (формула 1). 

             C +V + M →C + Cu+ Cp+V +Vu+Vp+Vc+ M'                     (1), 

де  

C – вартість засобів виробництва; 

V –  вартість необхідної праці; 
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М –  вартість доданої праці; 

Си –  вартість забруднених або втрачених ресурсів; 

Ср –  вартість засобів виробництва, необхідних для надання екосистемі 

стабільності; 

Vu–  вартість необхідної праці для ліквідації наслідків забруднення; 

Vр –  вартість необхідної праці для запобігання забрудненню екосистем; 

Vс –  вартість соціальних витрат, зумовлених екологічним 

неблагополуччям; 

М' –  вартість доданої праці з урахуванням витрат на відновлення 

екологічного балансу [10, с. 280]. 

Адже конкурентоспроможність будівельного підприємства забезпечується 

в тому числі й її ресурсною складовою, й ціною реалізації житла.  

Тому найбільш важливим буде сконцентрувати увагу на дотриманні балансу 

між економічною діяльністю суб’єктів господарювання будівельної галузі й 

екологічним станом навколишнього природного середовища. Ми ґрунтуємося 

на тому, що вплив на навколишнє природне середовище, здійснений суб’єктами 

господарювання в минулому, може згодом зумовити зростання поточних 

витрат як у самих суб’єктів господарювання, так і в інших, що функціонують у 

тому самому навколишньому природному середовищі. 

За сучасних умов дефіциту непоновлюваних ресурсів, що загострюється, 

використовувані людиною земля, вода, корисні копалини дедалі частіше 

одержують свою вартісну оцінку й повинні враховуватися як елемент 

національного багатства [11]. 

Раніше діюча економічна система з цілої низки причин не задовольняла 

потреби людей і частіше приводила до перевищення виділених асигнувань, 

порушення термінів будівництва, втрати фінансових активів тощо. Відтак, 

невід’ємним елементом управління будівництвом та його наслідками є його 

фінансування та екологічний контроль.  

Висновки. Існуюча в Україні система моніторингу довкілля не забезпечує 

проведення систематичних і обґрунтованих оцінок гранично допустимих змін 



природних екосистем та техногенних навантажень на них і характеру основних 

джерел загроз екологічній безпеці та потребує кардинального удосконалення. 

Комплексна оцінка стану екологічної безпеки в аспекті національної безпеки 

держави в Україні не здійснюється. Програми заходів та контролю щодо 

попередження та усунення негативного впливу будівництва на навколишнє 

середовище повинні бути комплексними, а їх фінансове забезпечення 

достатнім. 
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